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  الطالب الالئقين في اختبارات قدرات بأسماءبيان 
 السادات امعةتربية رياضية بكلية تربية رياضيه/ بنين م السادات ج

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

8من  1الصفحة   
 اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان عميد الكلية الختم

محمد طلعت أبو المعاطي أ.د    أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 منوف سدود الثانوية المشتركة حسام ربيع سعد الجارحى 251828 1

 كوم حمادة الحدين الثانويه المشتركه مازن أحمد مرضى الرزافى 494806 2

 الشهداء زاوية الناعورة الثانوية المشتركة محمد احمد محمد السيدمحمود  267870 3

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة جمال حسن احمد الجوهرى احمد 494842 4

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف محمد اسامه محمد الشابورى 250961 5

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين محمود عطيه احمد حمدى 257894 6

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل محمد حمدى فتحى النجار 267725 7

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين حازم ابراهيم ابراهيم القطان 257915 8

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل محمد السيد احمد سيد احمد شاهين 267743 9

 اشمون طهواى الثانوية المشتركة سامح شعبان ابوزيد عبدالعال 287139 10

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة خالد طلعت فتحي عباس 512429 11

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف فتحى سمير فتحى الخولى 253729 12

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين شوقى عمادالدين احمدشوقى المكاوى 287788 13

 منوف منازل إدارة منوف احمد على محمد محروس 292262 14

 منوف سدود الثانوية المشتركة احمد طارق عبدالقادر خالف 251786 15

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل كريم محمد احمد الغباشى 267809 16

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة خالد عطيه عبدالحميد االحمر 287226 17

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين كريم نصر محمود سعد 494691 18

 الشهداء خدمات الشهداء الثانوية العسكرية بنين باسم عبدالمنعم بدر باسم ناصر 269665 19

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف محمد حاتم انور برين 286848 20

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين عبدالرحمن محمد عبدالمنصف القرمانى 287099 21

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين حازم احمد فتحى زهران 287820 22

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة شرفادمحمود راتب معيوف  541809 23

 منوف سدود الثانوية المشتركة عبدالفتاح عالم ابراهيم عالم 286748 24

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات محمد خالد عبدالنعيم زايد 254665 25

 وادى النطرون الثانوية المشتركةاالمام مالك  محمد احمد عبدهللا بالل 495845 26

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين مصطفى طارق سعيد احمد الصياد 494937 27

 كوم حمادة الحدين الثانويه المشتركه عبد هللا احمد عيد بيومى عمر 494802 28

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين اسالم فتحى عبد الغفار دراز 494668 29

 كوم حمادة خدمات بالل عبد السالم الثانويه المشتركه احمد رشدى عبدالفتاح غنيم 494960 30

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف محمد يسرى محمد رجب السطوحى 253681 31

 اشمون طهواى الثانوية المشتركة عبدالوهاب جمال عبدالوهاب الصياد 258031 32

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين عبدالعالمحمد ذكريا احمد  268546 33

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين شريف محمود محمد المكاوى 268321 34

 الشهداء منازل إدارة الشهداء متولى فتحى متولى رزق 279114 35

 حمادةكوم  منازل ادارة كوم حماده مصطفى حلمي احمد عبد الرحمن شاهين 543647 36

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة محمد أشرف محمد السعيد صالح 536960 37

 اشمون ساقية أبو شعرة الثانوية محمد كامل محمد على 257591 38

 وادى النطرون وادى النطرون الثانويه المشتركه عصام رفعت عبد الرازق يونس ابو قرين 495756 39

 كوم حمادة خدمات بالل عبد السالم الثانويه المشتركه الدين عبد الواحد سالم احمد بهاء 536965 40



 

 

  الطالب الالئقين في اختبارات قدرات بأسماءبيان 
 السادات امعةتربية رياضية بكلية تربية رياضيه/ بنين م السادات ج

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

8من  2الصفحة   
 اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان عميد الكلية الختم

محمد طلعت أبو المعاطي أ.د    أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد السيد عبد العزيز ابراهيم على 536937 41

 منوف بمنوفالمعارف الثانوية الخاصة  عبدالرحمن على عبدالستار المسدى 253722 42

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات عبدهللا حسين عبدالمنعم محمود بدر 286931 43

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف محمود عماره توفيق رمضان سمكه 251288 44

 الشهداء الشهداءمنازل إدارة  احمد محمد محمود النجار 279079 45

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد سعيد محمد فرحات 541777 46

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد مبروك محمد دغيدى 512203 47

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمود جمعه عبدالمجيد موسى 279130 48

 حمادةكوم  ناصر الثانويه بنين يوسف عمر يوسف عمر 536946 49

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين احمد جمال الدين محمد على زيتون 512022 50

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف حسام بدر عبدالوهاب عبدالمجيد 286836 51

 الشهداء دنشواى الثانويه المشتركه احمد محمد عبدالرحيم ناصر 267961 52

 اشمون الشهيد اسماعيل احمد الطنطى الثانوية بسبك االحد مصطفى صابر عباس شرف 258593 53

 منوف زاوية رزين الثانوية المشتركة محمد عبدالسالم محمد اسماعيل 251512 54

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين محمد شبل محمد حسن 268232 55

 كوم حمادة الثانويه بنينناصر  عبد المنعم عماد عبدالمنعم السيد حسنين 536936 56

 اشمون الشهيد اسماعيل احمد الطنطى الثانوية بسبك االحد نادر مناع نصر الصيفى 258596 57

 التحرير خدمات النجاح الثانويه المشتركه ياسر اشرف السيد اسماعيل سلمان 537009 58

 منوف خدمات منوف الثانوية يوسف احمد حمدى فهمى ناجى 253872 59

 اشمون منازل إدارة اشمون محمود عصام الدين سعيد عيد 292625 60

 اشمون طهواى الثانوية المشتركة محمد حسانين حسن الجزيرى 258033 61

 الشهداء على فهمى العمروسى الثانوية المشتركة ابراهيم عبدهللا ابراهيم سالم 268091 62

 السادات الخطاب الثانوية بنين بالساداتالفاروق عمر بن  محمد مدحت السيد محمود 254627 63

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين احمد السيد مبروك خطاب 494895 64

 وادى النطرون منازل ادارة وادى النطرون اسالم محمد عبدالجواد ابو زينه 500131 65

 منوف منازل إدارة منوف محمد جالل سليمان النعناشى 292260 66

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين يوسف وجيه منير عطوان 257728 67

 الشهداء جزيرة الحجر الثانوية المطورة عبده سامى عبد االاله عبدالعليم 287770 68

 وادى النطرون منازل ادارة وادى النطرون احمد حمدى رجاء سليمان 537497 69

 منوف منوف منازل إدارة احمد عبدالفتاح صادق ابواسماعيل 276756 70

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين محمد صبحى كمال عبدالغنى النجار 287813 71

 منوف منازل إدارة منوف احمد عالءالدين محمد صابر على يوسف 276746 72

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين احمد حسن على حسن 257745 73

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين احمد محمد عامر غنيم 268514 74

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد على محمد ابراهيم 277733 75

 كوم حمادة خدمات عبد الواحد البسومي الثانويه المشتركة محمود عبد الغنى احمد الكلنج 494954 76

 منوف منازل إدارة منوف مصطفى رأفت سعد عويس 276790 77

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين احمد يوسف حسن عبد المقصود حموده 512066 78

 اشمون منازل إدارة اشمون عبدالحميد عماد عبدالحميد ابوزيد 292643 79

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين خالد ابراهيم محروس ابراهيم 268573 80



 

 

  الطالب الالئقين في اختبارات قدرات بأسماءبيان 
 السادات امعةتربية رياضية بكلية تربية رياضيه/ بنين م السادات ج

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

8من  3الصفحة   
 اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان عميد الكلية الختم

محمد طلعت أبو المعاطي أ.د    أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف كريم عبدالفتاح عبدالموجود شحاته 253654 81

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين احمد مجدى السيد شعبان النجار 512047 82

 منوف منازل إدارة منوف اسالم احمد عبدالمحسن شعبان 276777 83

 منوف منازل إدارة منوف محمد احمد عبدالباقى هيكل 276753 84

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين احمد إسالم حامد محمد إسماعيل 494894 85

 منوف منازل إدارة منوف محمد جمال محمد زنفل 276784 86

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمد ابراهيم عرفه نجيم 251848 87

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمد احمد عبدالغنى محمد 251913 88

 منوف خدمات منوف الثانوية احمد محمد رجب العتريس 253861 89

 منوف سدود الثانوية المشتركة حافظ صبرى حافظ الخضرجى 251891 90

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين احمد فتحى عبدالشهيد غيطاني حباس 494901 91

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين عمر عبد الغنى عبد الرسول عبد الغنى عمار 541753 92

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين هانى شاكر كامل النجار 494730 93

 اشمون الشهيد اسماعيل احمد الطنطى الثانوية بسبك االحد احمد ايهاب على المغربى 258582 94

 اشمون أبورقبة الثانوية المشتركة محمد حجاج رزق الحفناوى 258498 95

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين اشرف وليد عيسي عبد الحفيظ السعدنى 529640 96

 كوم حمادة الطود الثانويه المشتركه احمد حمدى محمود حسنى ابوسعيفه 529740 97

 منوف منازل إدارة منوف محمد احمد محمد خليفه 276754 98

 الشهداء للبنينالشهداء الثانوية العسكرية  احمد جمال مصطفى سليمه 287823 99

 التحرير بدر الثانويه بنين احمد محمد مبروك علي الدكماوي 495017 100

 الشهداء على فهمى العمروسى الثانوية المشتركة مصطفى محمد السيد حجازى 268125 101

 الشهداء على فهمى العمروسى الثانوية المشتركة احمد حسين عبدالمنعم زلفه 268094 102

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين عمر مصطفى محمد عبدالنبى 287827 103

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف اسالم مجدى احمد بخيت 286697 104

 التحرير النجاح الثانويه المشتركة ابراهيم محمد عبد الحميد توفيق 512541 105

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات عبدالخالق عبدالجواداحمد اسامه  254480 106

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين محمد ابراهيم محمد عبدالال 268368 107

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمد اسامه على شحاته 279115 108

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف محمد عبدالعظيم عبدالعزيز دندوح 286832 109

 التحرير خدمات النجاح الثانويه المشتركه محمود محمد عبد اللطيف محمد محمود حشيش 495099 110

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمود عبدالعزيز قطب عامر 251863 111

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمد رضا ابوالفتوح عبدربه 279064 112

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة محمد عبد الشافي شحاتة حسين صيام 494875 113

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين حمزة عاطف سعد اسماعيل 494732 114

 وادى النطرون خدمات وادى النطرون الثانويه المشتركه محمد مصطفي مسلم عبد الحليم 495821 115

 كوم حمادة خدمات بالل عبد السالم الثانويه المشتركه ابراهيم محمد عالممحمد  494977 116

 وادى النطرون خدمات وادى النطرون الثانويه المشتركه احمد اسماعيل محمد المحمودى 537091 117

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين يوسف محمد خليل احمد 541775 118

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف صالح كمال صالح زكى 253721 119

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف اسالم هنداوى اسماعيل هنداوى 253714 120



 

 

  الطالب الالئقين في اختبارات قدرات بأسماءبيان 
 السادات امعةتربية رياضية بكلية تربية رياضيه/ بنين م السادات ج

 
 كلية الرتبية الرياضية  جامعة مدينة السادات

 

8من  4الصفحة   
 اسم مدخل البيانات رئيس عام اإلمتحان عميد الكلية الختم

محمد طلعت أبو المعاطي أ.د    أ.م.د أكرم كامل  أ.د طارق محمد عبدالرءوف  

 التوقيع التوقيع التوقيع 

 
 

 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 السادات منازل إدارة السادات ممدوح محمد عبدالمنعم خلف هللا 277296 121

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين لهلوبةطه صالح مبروك عطية  494911 122

 التحرير بدر الثانويه بنين محمد هشام محمد الرواشدي 495041 123

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة حسام محمد فتح هللا إبراهيم 536956 124

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة محمود رأفت محمود راغب الفار 258924 125

 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة ابراهيم ابوخالد محمد حسن حامد 495064 126

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف هادى على مبروك المسيدى 253743 127

 الشهداء منازل إدارة الشهداء عمر السيد محمد الفقي 279109 128

 كوم حمادة خدمات شابور الثانوية المشتركة سعيد محمود سعيد متولى الجمل 494890 129

 اشمون منازل إدارة اشمون مصطفى اسماعيل محمد طه منصور 292627 130

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة مصطفى هشام عبدالفتاح الجزيرى 287228 131

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف هادى طلعت سعيد الفرعونى 251001 132

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين محمد جمال حجازى حبيب محمود 494922 133

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة اسالم عادل فوزى ابو عطيه 258908 134

 اشمون منازل إدارة اشمون احمد شريف محمد عبدالمحسن 277740 135

 منوف منشأة سلطان الثانوية بنين عبدالعزيز مدحت عبدالعزيز رشيد 251322 136

 كوم حمادة بالل عبد السالم الثانويه المشتركه زياد اسالم احمد النجار 546474 137

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين سهيل أحمد محمد صالح بسيونى صقر 512095 138

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين محمد خضرمحمد السيد  287790 139

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف ايمن محمد فاروق البحيرى 250920 140

 اشمون الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بسنتريس احمد عبدالحليم عبدربة عبدالحليم 287153 141

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين حافظ عاشورمصطفى محمود  536944 142

 كوم حمادة الطود الثانويه المشتركه محمد فيصل هاشم صالح عيد 546478 143

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين محمد ناصر محمد الحوشى 512451 144

 منوف برهيم الرسمية للغات احمد محمد احمد زكى الجنزورى 215700 145

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف اسالم وجيه حلمى لطفى 251054 146

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين احمد سعيد عبدالعظيم الشريف 268453 147

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة عبدالمنعم مدحت عبدالمنعم العيونى 494856 148

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين مصطفى امين حسين ملطان 268493 149

 الشهداء جزيرة الحجر الثانوية المطورة جابر عبدالفتاح جابر الجمل 268052 150

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة محمود طارق عبدالسالم شحاته النجار 494880 151

 منوف منشأة سلطان الثانوية بنين عبدالفتاح شحاتهمحمود رفعت  251327 152

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد عادل محمد خطاب 297563 153

 كوم حمادة خدمات بالل عبد السالم الثانويه المشتركه بهاء يحي صالح الدين عيسوى 494968 154

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمد سعيد احمد رزق 279065 155

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين امير سامى محروس مشعل 257765 156

 الشهداء على فهمى العمروسى الثانوية المشتركة احمد رأفت محمد جمال الدين عبدالعزيز 287779 157

 التحرير بدر الثانويه بنين اسالم محمد حمدى محمد عبد العال 495021 158

 منوف خدمات منوف الثانوية هشام خالف مشحوت احمد 253876 159

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف محمود عبدالعزيز محمود ابوعمر 253689 160
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 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 وادى النطرون خدمات وادى النطرون الثانويه المشتركه أدهم أحمد عبد المطلب شاهين 495785 161

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف عبدالموجود عيسىاحمد دسوقى  253757 162

 اشمون منازل إدارة اشمون محمود خالد فؤاد عبدالحليم 277825 163

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف محمد سامى سعيد شرف الدين 251095 164

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمد رزق زكى عيد 279119 165

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين عبدهللا فوزى محمد نصرعبدالحميد أغا 494914 166

 الشهداء منازل إدارة الشهداء اشرف خالد عبدالحميد شعير 279151 167

 منوف منازل إدارة منوف محمد اشرف محمد شاهين 276783 168

 منوف منوف الثانويةخدمات  عبدالرحمن شريف شفيق الكردى 253865 169

 منوف منازل إدارة منوف يوسف فوزى السيد فرج 276794 170

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف نبيل عمرو انور الجوهرى 253703 171

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين احمد نصر حسن ابوالعيش 268307 172

 اشمون خدمات امين الخولى الثانوية المشتركة سيف عمرو محمد سيف 261332 173

 الشهداء زاوية الناعورة الثانوية المشتركة مصطفى سعد احمد محجوب 267826 174

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين احمد اشرف مصطفى أبوغنيم 257685 175

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد عبدالرحمن احمد جاد نوفل 277824 176

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف شادى محمد جمعه حامد الفرماوى 253632 177

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمود عباس عبدالمنعم سلطان 279169 178

 منوف منشأة سلطان الثانوية بنين احمد محمد عبدالحميد عوف 251320 179

 منوف سدود الثانوية المشتركة العشماوىعبدهللا عبدالمحسن عبده عبدالمحسن  251792 180

 كوم حمادة الحدين الثانويه المشتركه احمد محمد عبدهللا على ابوميز 536951 181

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد عالء عبدالمجيد شعفه 277798 182

 منوف منوف الثانوية الرياضية صالح طارق صالح محمد 251483 183

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف محمد شهاب الدين محمود احمد 251282 184

 الشهداء دنشواى الثانويه المشتركه مصطفى كمال حامد محفوظ 267948 185

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين محمد رشاد منصور سالمه 287126 186

 التحرير الثانويه بنينخدمات بدر  محمد عاشور محمود شكر 495089 187

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمد عباس عبدالمنعم سلطان 279069 188

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمود سامى احمد محجوب 279131 189

 اشمون الشهيد مصطفى لطفى سالمة الثانوية المشتركة بشنشور محمد سعيد ابراهيم الفار 258782 190

 منوف منازل إدارة منوف احمد راضى عبدالمنعم محمد دياب 276750 191

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة محمد عبدالواحد فارس راشد 287227 192

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف محمد عبدالوكيل محمد سعيد خضر 253670 193

 السادات المشتركة الخطاطبه الثانويه كريم عادل علي عبدالمهدى مرعى 254776 194

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف سعيد تامر عابدين عالم 253720 195

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة اسالم خالد عبدالمنعم فوده 287240 196

 كوم حمادة الشهيد اسحق زكريا الثانويه المشتركة محمد جبر عبد الهادى محمد دهميس 512409 197

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد حسنى عبدالمحسن ايوب عاصى 529676 198

 التحرير خدمات بدر الثانويه بنين محمد جمال عبد الجواد عبدالحليم 495086 199

 اشمون منازل إدارة اشمون سيف محمود عبدالنبى جعفر 292636 200
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 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف وليد سامى معوض السطوحي سليم 253776 201

 وادى النطرون خدمات وادى النطرون الثانويه المشتركه محمد جمال السعيد مراد 495814 202

 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة عبد هللا شعبان على أحمد موسى 536999 203

 السادات منازل إدارة السادات كمال محمود عبد الكريماحمد مصطفى  277263 204

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات اسامه محمد احمد جمعه 254689 205

 كوم حمادة الطود الثانويه المشتركه أحمد رمضان سعد محمود يوسف 494753 206

 منوف الثانوية المشتركةسدود  محمد مصطفى عبدالمرضى بدر 251799 207

 منوف منوف الثانوية الرياضية محمد سعيد محمد الغمراوى 286720 208

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمد خالد محمد فارس 251916 209

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات احمد عبدالعزيز محمد عبد العزيز شاهين 254680 210

 منوف منوف الثانوية الرياضية ماريو مجدى منير اسعد شنوده 251475 211

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة توفيق هشام توفيق ضرغام 494840 212

 منوف منوف الثانوية الرياضية محمد عبده محمد عبدالظاهر 251500 213

 منوف الرياضيةمنوف الثانوية  يوسف محمد درويش عيد 251495 214

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات عبدهللا حسام محمود منير محمود منير مصطفي 254528 215

 اشمون الشهيد مصطفى لطفى سالمة الثانوية المشتركة بشنشور عبدالرحمن عمرو عبدالحليم يوسف الصاوى 258766 216

 كوم حمادة بالل عبد السالم الثانويه المشتركه الرازق سالممحمود محمد عبد  529737 217

 كوم حمادة خدمات عبد الواحد البسومي الثانويه المشتركة عبدهللا فرج عبدهللا السنوسى 494947 218

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف احمد عالءالدين فهمى شطى 250903 219

 وادى النطرون خدمات وادى النطرون الثانويه المشتركه عبدالرحمن ربيع عبدالغني حماده 495801 220

 كوم حمادة خدمات عبد الواحد البسومي الثانويه المشتركة سعيد عبدالحميد سعيد يونس 494944 221

 منوف بمنوفاحمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين  احمد عبدالرحمن محمد مصريه 250901 222

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين اسامة مبروك السيد مبروك الشرقاوى 494667 223

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف مصطفى امين محمود السمرى 253739 224

 اشمون رملة االنجب الثانوية المشتركة محمد توفيق محمد على هالل 257988 225

 منوف احمد عبد السالم سالمه الثانوية العسكرية بنين بمنوف الرشيدىاحمد عونى على  286694 226

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل ابراهيم محمد ابراهيم زيدان 267731 227

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين احمد على محمد على مكى 494662 228

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمد عبدالرؤف عمروسى فنجوح 279070 229

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمد محمود محمد ابوشوشة 251798 230

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف احمد حامد شاكر الفيشاوى 253706 231

 منوف سدود الثانوية المشتركة محمود عاطف عبدالحسيب شرف الدين 251861 232

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين محمد على عبد المنعم الخربتاوى 494928 233

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف على مبروك على فارس 253728 234

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة السيد عوض السيد جاب هللا بحير 494837 235

 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة احمد محمود أحمد احمدالرفاعى 495068 236

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين محمد ربيع ابراهيم زنون 257712 237

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين محمود عبدالرحمن محمد احمد الشيخ 494935 238

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمد عبدالمنعم عبدالعزيز الشيخ 279154 239

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد مصطفى محمود المحروقى 292623 240
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 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة ايمن عالء عبدالغني هالل 495070 241

 الشهداء العسكرية للبنينالشهداء الثانوية  عبدالعزيز مختار عبدالعزيز الرفاعى 268261 242

 منوف سدود الثانوية المشتركة عبدالظاهر حازم عبدالظاهر مخلوف 251790 243

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين مؤمن عبدالخالق سعيد عطا للـه 257707 244

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمدى محمود امين ابو شنب 279149 245

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل احمد صالح مختار الصعيدى 267732 246

 السادات جالل خضر الثانوية بكفر داود حازم عبدالواحد عبدالنبى محمد المهر 254875 247

 التحرير بدر الثانويه بنين محمد عمرو محمود عبد العاطى 495039 248

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل البرلسىاحمد نصر سيد احمد  267721 249

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل مصطفى ناصر فتحى أبو عليان 267819 250

 الشهداء منازل إدارة الشهداء سيف محمد محمد الزغبي 279101 251

 كوم حمادة خدمات ناصر الثانويه بنين محمد جابر عبدالعزيز سعد الجمال 494921 252

 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة اكرم جمعه عبدالحميد علي 495069 253

 منوف سدود الثانوية المشتركة كريم سعيد جاد السروي 251785 254

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين محمد بدر على هويدى 257732 255

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة رمضان عيسي شعيرةمحمد  494872 256

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد عبد الرحمن محمد احمد الشيخ 494709 257

 منوف منوف الثانوية الرياضية محمد جيوشى السيد محمد السخاوى 251489 258

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف كمال اشرف كمال الخضراوى 253730 259

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات محمد احمد رفعت سعد زغلول الكاشف 286902 260

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل مازن االمير محمود الشيخ 267724 261

 الشهداء منازل إدارة الشهداء محمود محمد صديق نوح 279134 262

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل محمد عبدالرحمن سليمان خضر 267726 263

 الشهداء منازل إدارة الشهداء احمد عبدالعزيز محمد سالمه 279071 264

 الشهداء الشهداء الثانوية العسكرية للبنين مهند محمود محمود موسى 268441 265

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل محمد ابراهيم محمد الجندي 267766 266

 الشهداء منازل إدارة الشهداء مرسى زكريا محمد المرسى سليمه 298143 267

 اشمون منازل إدارة اشمون احمد ايهاب محمود جابر 277720 268

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات محمد فوزى قاسم رضوان 286915 269

 منوف منوف الثانوية الرياضية شوقى عاطف شوقى ابوزيد 251482 270

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات عاصم اشرف فتحى علم الدين 254703 271

 الشهداء الثانوية العسكرية للبنينالشهداء  مصطفى محمود على عبدربه 268248 272

 اشمون سمادون الثانوية المشتركة احمد محمود عبدالفتاح عبدالقادر 258905 273

 منوف سدود الثانوية المشتركة عبدالسالم رزق جمعه جمعه 251784 274

 التحرير بدر الثانويه بنين محمد اسامه جمال على شومان 541829 275

 الشهداء منازل إدارة الشهداء سعيد رزين احمد فهيم 279076 276

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل اسامه جمعه محمد الجزار 267733 277

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل عبدهللا عادل قطب الشهالى 267740 278

 منوف منازل إدارة منوف الفرعونىمحمود حلمى محمد محمود  276770 279

 السادات الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية بنين بالسادات محمد سعيد ابراهيم ابوالعزم 254519 280
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 االدارة المدرسة اسم الطالب رقم الجلوس م

 منوف منوف الثانوية الرياضية محمود جيوشى السيد محمد السخاوى 251494 281

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة محمد درويش الهوارى محمد احمد 494864 282

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة محمود منير عبد الحميد عبد هللا ضرغام 494881 283

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل مصطفى محمود عبدالعزيز حامد 267752 284

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف الصاوى محمد الصاوى محمد 253620 285

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف على عبدالقادر على سويد 253646 286

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين اسامة عادل بسيوني الشويخ 512067 287

 التحرير خدمات بدر الثانويه بنين محمد سمير محمد احمد موسى 537006 288

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل محمد مبروك محمد صقر 267746 289

 كوم حمادة الطحان الثانويه الخاصه المشتركة رجب مهني رجب امين 494846 290

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين محمد أحمد عبد الحميد الباتع 494695 291

 كوم حمادة ناصر الثانويه بنين عبد العزيز ضرغاممحمد طلعت  494708 292

 كوم حمادة خدمات عبد الواحد البسومي الثانويه المشتركة إبراهيم عبدالمجيد موسي زغمار 494940 293

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل احمد ماهر محمد هجرس 267720 294

 اشمون ناصف طاحون الثانوية بشما العفيفىمصطفى ناصف شعبان  258329 295

 الشهداء الشهيد أسامة سعيد فتح هللا الثانوية بدراجيل طه حمدى غباشى زيدان 267736 296

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف احمد مجدى سعد قابيل 253611 297

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف احمد على على زلط 286825 298

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين باسل ايهاب شوقى شعير 257689 299

 اشمون منازل إدارة اشمون ابانوب مجدى سليمان عوض هللا 277756 300

 التحرير بدر الثانويه بنين احمد منصور ابوالمجد احمد 495019 301

 اشمون منازل إدارة اشمون احمد شعبان حسن غريب 277791 302

 اشمون منازل إدارة اشمون محمد احمد سامى العجان 292622 303

 اشمون أمين الخولى الثانوية بنين شهاب محمود شحات خليل 257696 304

 منوف المعارف الثانوية الخاصة بمنوف انور عماد انور مطر 253716 305

 منوف منوف الثانوية الرياضية فادى رأفت محمد الغرباوى 251487 306

 التحرير رشوان احمد رشوان الثانوية المشتركة ماجد احمد شوقى محمود الحمصى 495072 307
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